FOND MIKROPROJEKTŮ

Pozvánka na přeshraniční cyklojízdu
Na kole kolem vinohradů – cyklojízda po vinařských stezkách
z Hodonína do Skalice
Den konání:
Pořadatel:
Kontakt:

sobota 20. září 2014
Partnerství, o.p.s.
Eva Kvapilová, +420 608 337 137, eva.kvapilova@nap.cz

Partnerství, o.p.s a Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. vás sdrečně zvou na společnou přeshraniční
moravsko – slovenskou cyklojízdu po vinařských stezkách. Trasa povede po Skalické vinárské cestě,
která se stala součástí Moravských vinařských stezek a přeshraničně propojuje tradiční vinařské
oblasti Moravy a Záhoria. Na trase jsou dojednané zastávky ve vinných „búdach“ a na zajímavých
místech, kde budete moci ochutnat místní produkty. Cyklojízda probíhá v rámci projektu Na kole
kolem vinohradů podpořeného z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční
spolupráce SR-ČR 2007 – 2013.
START
v sobotu 20.9.2014 na Masarykově náměstí v Hodoníně, sraz účastníků od 9:30. Předem přihlášení
účastníci se na startu zaregistují a dostanou skleničku s logem vinařských stezek + cyklopas s mapkou
a programem jízdy. Společný start cyklistické skupiny bude v 10:00 hod.
TRASA A ZASTÁVKY
Připravili jsme pro vás trasu z Hodonína do Skalice, která která měří 25 km a vede obcemi Skalického
vinohradnického rajónu. Na trase vás čekají 3 zastávky:





Kopčany: barokní hřebčín - muzeum v hřebčíně a Kostel sv. Margity Antiochijskej v
Kopčanech + ochutnávka kopčanských koláčků ve vinařství Podola.
Holíč: holíčský zámek, Městské muzeum + ochutnávka ve Vinotéce na zámku,
vinařství Tureček. Po trase návštěva Větrného mlýna (Povjetrňák).
Skalica: skalické vinohrady, Vináreň u Studánky, ochutnávka tradičného Skalického
trdelníku a místních produktů.

CÍL
Po návštěvě skalických vinohradů si můžete prohlédnout památkovou zónu města Skalica a
užít pravé vinohradnické atmosféry z množstvím burčáku a tradičním jarmarkem ve Skalici na
Skalických dnech 2014. Plánovaný čas ukončení je v 16:00 hod.
PŘIHLÁŠKY:

FOND MIKROPROJEKTŮ

Závazné přihlášky je potřeba poslat nejpozději do 15.9.2014 na eva.kvapilova@nap.cz, nebo přes
elektronický formulář zde. Přihlášení účastníci dostanou zdarma startovní skleničku + cyklopas s
mapou a budou pro ně zabezpečené ochutnávky místních produktů na zastávkových místech.
------------------------------------------PŘIHLÁŠKA
Jméno,příjmení,organizace………………………………………………………………
Přihlašuji se na přeshraniční cyklojízdu Na kole kolem vinohradů dne 20.9.2014.
Kontakt (email, mobil)………………………………………………………………………
Podpis:……………………………………………………………………………………………….

Jménem pořadatele:

V Brně, 27.8. 2014

Ing. Petr Kazda
Ředitel, Partnerství o.p.s.

